Visita cultural al Museu d’Art Contemporani de Barcelona, MACBA

Divendres 7 de juny de 2013 - a les 17 h
Reserveu la vostra plaça!
Els gestors, col·laboradors, familiars i amics tenen l’oportunitat d’assistir a aquesta
visita exclusiva.
El Departament de Cultura del Col·legi de Gestors us ofereix, divendres 7 de juny, a
les 17 h, una visita cultural que tracta sobre la conservació i la restauració de l’art
contemporani al Macba.

Quina és la tasca dels conservadors-restauradors? En què consisteix la conservació
preventiva? Quins són els criteris de conservació i restauració de l'art contemporani?
Amb el guiatge d’un educador i d’un conservador-restaurador, aquesta visita es
planteja com un espai de conversa i diàleg al voltant d’alguns dels aspectes menys
coneguts de les obres de la Col·lecció MACBA.

L’itinerari no pretén explicar de manera exhaustiva totes les obres exposades, sinó
mostrar-ne una selecció que permeti descobrir les particularitats i problemàtiques a les
quals ha de fer front l’equip de conservació i restauració. Aprendrem que hi ha
especialistes en obres sobre paper, sobre tela i en objectes, media art o instal·lacions,
que procuren evitar el deteriorament de les obres i de les peces basades en les noves
tecnologies electròniques i digitals.

Com es conserva l’art efímer? Com alentir un procés de degradació quan l’artista no
vol que s’intervingui en l’obra? Què és un correu? Quin ha estat el procés d’instal·lació
d’una obra per tal que el públic la pugui apreciar tal com es mostra? El fet de
desemmascarar les relacions entre obra, creador i museu incita al debat col·lectiu,
obert i des d’un punt de vista innovador.

Us hi esperem!

DATA: Divendres 7 de juny de 2013

DURADA: 17 h – 19.30 h (conservació i restauració art contemporani + visita
col·lecció museu)
LLOC DE TROBADA: MACBA, plaça dels Àngels, 1- Barcelona

PROGRAMA:
• 16.45 h Punt de trobada al MACBA.
• 17 h – 18 h Programa guiat conservació i restauració art contemporani.
• 18 h – 19.30 h Visita obres de la col·lecció MACBA.
• 19.30 h Cafè/refresc a la plaça dels Àngels (optatiu).
PREU: 10 EUR per persona

PARTICIPACIÓ: màx. 25 places

INSCRIPCIÓ: enviant un correu electrònic a nbergua@gestors.cat

DATA LÍMIT: dilluns, 3 de juny
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